
TAG OVER
HOVEDET
De vigtigste regler om 

indkvartering i Danmark, 
mens du arbejder i 

byggeriet

Uanset, om det er din arbejdsgiver, bygherren eller dig selv, 
der sørger for din indkvartering, er der regler for, hvordan du 

må bo, mens du arbejder i Danmark. Der er regler for din 
indkvartering uanset, om du fx bliver indkvarteret i en camp 

ved byggepladsen, på et hotel eller hos en privat udlejer. 

KRAV I DIN 
OVERENSKOMST 
Nogle overenskomster indeholder regler om overnatning i 
forbindelse med arbejde.

Hvis du er omfattet af en overenskomst i Danmark, kan du  
kontakte din fagforening for at høre mere om reglerne.

KRAV I  
ARBEJDSMILJØLOVEN 
Hvis byggepladsen er afsides beliggende fx i en skov eller på en ø, 
har din arbejdsgiver pligt til at sørge for indkvartering af dig, mens 
du arbejder på byggepladsen.

Du kan ringe til Arbejdstilsynet på tlf. 70 12 12 88, hvis din 
indkvartering er omfattet af reglerne i arbejdsmiljølovgivningen,  
og du mener, at der er problemer med den.

Arbejdstilsynet
Postboks 1228 · 0900 København C
Tlf. 70 12 12 88 · at@at.dk
www.arbejdstilsynet.dk
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HVOR MÅ DU 
BO I DANMARK

En bolig skal være godkendt af kommunen til 
beboelse. Ellers er det ikke tilladt at bo der. 
Det er derfor fx ikke lovligt at slå sig ned i en 
forladt bygning, i et telt på en tilfældig mark 
eller i en skov.

Det er heller ikke altid tilladt at bo i 
forbindelse med byggepladsen – fx i en 
skurvogn. Det forudsætter, at bygherren  
har fået tilladelse fra kommunen.

HVORDAN MÅ DU BO  
I PRIVATE BOLIGER  
I DANMARK

Du kan selv tjekke, om din indkvartering 
er lovlig. Hvis en villa eller lejlighed  
ikke opfylder kravene på næste  
side, kan boligen ikke godkendes  
til beboelse, og du må derfor  
ikke bo i den. 
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BOLIGEN SKAL MINDST 
OPFYLDE DISSE KRAV:

Der skal være flugtveje fra alle 
beboelsesrum, så du hurtigt kan 
komme ud, hvis det brænder. 

Der skal mindst være ét vindue mod 
det fri i et beboelsesrum, så der kan 
komme dagslys ind.

Der skal mindst være 2,3 m fra loft  
til gulv i beboelsesrum i villaer.  
I lejligheder skal der mindst være  
2,5 m fra loft til gulv.

Gulvet i beboelsesrum må ikke ligge 
lavere end terrænet udenfor. Det er 
dog tilladt at bo i rum, hvor gulvet 
ligger over terrænet langs med mindst 
én vinduesvæg. 
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Hvis du er i tvivl, om din bolig er lovlig, kan du kontakte borgerservice i 
den kommune, hvor du er indkvarteret. I København, Aarhus, Odense og 
Aalborg kan du også kontakte International Citizen Service. 


